
 
 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ ТА СПОРТУ 

ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 
 

 

04 лютого   2022 року                     смт  Вороновиця                            № 21 
 

Про підсумки проведення відбіркового етапу обласного 

конкурсу солістів – вокалістів та читців «Зіркова мрія – 2022»  

у Вороновицькій територіальній громаді  

       

На виконання наказу Департаменту гуманітарної політики Вінницької 

обласної державної адміністрації №1009 від 31.12.2021 року «Про проведення 

V обласного конкурсу солістів  - вокалістів та читців «Зіркова мрія – 2022», 

листа Департаменту гуманітарної політики  Вінницької обласної державної 

адміністрації від 10.01.2022 №01-06/3, наказу Відділу освіти, культури, 

туризму та спорту Вороновицької селищної ради від 19.01.2022 №09, у рамках 

обласного мистецького фестивалю учнівської та вчительської творчості 

«Проліски надії – 2022» 02 лютого 2022 року в дистанційному форматі 

відбувся відбірко вий етап конкурсу солістів – вокалістів ча читців «Зіркова 

мрія – 2022» для закладів загальної середньої освіти Вороновицької 

територіальної громади, з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на 

території України корона вірусу COVID-19», від 09 грудня 2020 року №1236 

«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом 

SARS-CoV-2». Наказом по відділу освіти, культури, туризму та спорту 

Вороновицької селищної ради було створено оргкомітет та журі конкурсу. 

Конкурс проводився за віковими категоріями: 

 Молодша група (1-5 класи) 

 Середня група (6-9 класи) 

 Старша група (10-11 класи) 

У номінації «Художнє читання» на розгляд журі було подано заявки з п’яти 



закладів загальної середньої освіти громади в кількості 17 номерів. У 

номінації «Вокал» - з п’яти закладів у кількості 13 номерів. Були відповідно 

та вчасно оформлені заявки на участь, надіслані відеозаписи виступів або 

посилання на ресурс.  

   Виступи учасників оцінювалися за п’ятибальною шкалою у кожній 

віковій категорії відповідно до критеріїв: 

 відповідність репертуару віковій категорії виконавців; 

 вокальні та акторські дані; 

 рівень виконавської майстерності; 

 авторське трактування та розкриття художнього образу; 

 естетика костюму; 

 сценічна культура; 

 якість музичного супроводу; 

 енергетика та самобутність виконання, оригінальність.  

 

Виходячи із зазначеного вище,  

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Нагородити подяками за зайняті місця учнів закладів загальної 

середньої освіти: 

 

Номінація «Художнє читання» 

 

І місце 

 Лановенко Анна – учениця 1 класу КЗ «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ» 

ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ – молодша група (Наталя 

Забіла «Хатинка на ялинці»); 

 Вознюк Ярослав – учень 8 класу КЗ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ» 

ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ – середня група (Вусик 

Вікторія «Монолог «Чарівні окуляри»); 

 Пастушенко Дарія – учениця 11 класу КЗ «Вороновицький 

ліцей» Вінницької області – старша група (Катерина Рябчун – 

Мусійчук «Я щаслива»). 

 

ІІ місце 

 Попадюк Христина – учениця 3 класу КЗ «Вороновицький 

ліцей» Вінницької області  - молодша група (Олена Роговенко 

«Дідова наука»);  



 Верба Софія – учениця 4 класу КЗ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ» 

ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ – молодша група (Вусик 

Вікторія «Друг») ; 

 Довгань Світлана – учениця 8 класу КЗ «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ 

ЛІЦЕЙ» ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ – середня група 

(Жанна Дмитренко «Толока»); 

 Бевз Валентина – учениця 9 класу КЗ «Вороновицький ліцей» 

Вінницької області – середня група (Ліна Костенко  «І все на 

світі треба пережити»); 

 Лебідь Анастасія – учениця 10 класу КЗ «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ 

ЛІЦЕЙ» ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  - старша група 

(Степан Руданський «До України»). 

 

ІІІ місце 

 Минько Єлизавета – учениця 3 класу Побережненської філії КЗ 

«Степанівський ліцей з дошкільним підроділом» Вороновицької 

селищної ради  - молодша група (Оксана Кротюк «Найкраща 

земля»); 

 Небожак Олександра – учениця 5 класу Воловодівської філії КЗ 

«Степанівський ліцей з дошкільним підрозділом» Вороновицької 

селищної ради – молодша група  (Юрій Шкрумеляк «Ми є діти 

українські»); 

 Овсянікова Діана – учениця 5 класу Комарівської філії КЗ 

«Вороновицький ліцей» Вінницької області – молодша група 

(Галина Британ «Завдання всім єдине…»); 

 Вишневська Дар’я – учениця 7 класу Комарівської філії КЗ 

Вороновицький ліцей» Вінницької області – середня група 

(Галина Британ «Трохи часу…»); 

 Філіпович Анжеліка – учениця 7 класу КЗ «СТЕПАНІВСЬКИЙ 

ЛІЦЕЙ З ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» ВОРОНОВИЦЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ  - середня група (Василь Каюков «Плекайте 

рідну мову»). 

 

2. Нагородити подяками учнів, які взяли участь у Конкурсі «Зіркова мрія 

– 2022» в номінації «Художнє читання»: 

 Мендусь Наталія – учениця 6 класу Воловодівської філії КЗ 

«Степанівський ліцей з дошкільним підрозділом» Вороновицької 

селищної ради – середня група (Леонід Козорез «Ой ти, ненька 

Україна»); 



 Шарагов Анна – учениця 6 класу КЗ «ОЛЕНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ З 

ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ – 

середня група (Михайло Стельмах «Гуси – лебеді летять»); 

 Марухно Катерина – учениця 9 класу Воловодівської філії КЗ 

«Степанівський ліцей з дошкільним підрозділом» Вороновицької 

селищної ради - середня група  (Микола Верещака «Моя 

Україна») 

 Кухарчук Надія – учениця 9 класу Побережненської філії КЗ 

«Степанівський ліцей з дошкільним підрозділом» Вороновицької 

селищної ради – середня група (Василь Симоненко «Лебеді 

материнства») 

 

3. Нагородити подяками за зайняті місця учнів закладів загальної 

середньої освіти: 

Номінація «Вокал» 

І місце 

 Пацюк Софія – учениця 5 класу КЗ «Вороновицький ліцей» 

Вінницької області – молодша група (Оксана Славна «Змінити 

світ»); 

 Четкарьова Каріна – учениця 9 класу КЗ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ 

ЛІЦЕЙ» ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ – середня група (Peggy 

Farina Robert Gaudio «Beggin’») 

 Бацінко Олена – учениця 11 класу КЗ «Вороновицький ліцей» 

Вінницької області – старша група (Костянтин Бочаров 

«Вітрила») 

ІІ місце 

 Верба Софія – учениця 4 класу КЗ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ» 

ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ – молодша група (Сия Ферлер / 

Грег Карстин «Chip Thrills») 

 Біліченко Маргарита – учениця 6 класу КЗ «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ 

ЛІЦЕЙ» ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ – середня група 

(Наталія Антоник «Квітка сповнена бажань») 

 Кравець Дар’я – учениця 7 класу КЗ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ» 

ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ – середня група (О.Борис, В. 

Хлист «Молитва»); 



 Резцов Андрій – учень 10 класу КЗ «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ» 

ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ – старша група (I.ILARIA 

«Блакитний птах») 

ІІІ місце 

 Мельник Ілля – учень 3 класу Комарівської філії КЗ 

«Вороновицький ліцей» Вінницької області – молодша група 

(Олег Псюк, Володимир Сомалюк «Додому»); 

 Хмарська- Шмалій Аделіна – учениця 5 класу Комарівська 

філія КЗ «Вороновицький ліцей» Вінницької області – молодша 

група (Наталія Май «Пісня про Україну»); 

 Бацінко Єлизавета – учениця 7 класу КЗ «Вороновицький 

ліцей» Вінницької області – середня група (Наталія Май «Пісня 

про лелеченьку»); 

 Куріцина Дарина – учениця 7 класу Побережненської філії КЗ 

«Степанівський ліцей з дошкільним підрозділом» Вороновицької 

селищної ради – середня група (Анастасія Балінська, Катерина 

Комар «Мій світ»); 

 Ларкіна Каміла - учениця 10 класу КЗ «СТЕПАНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ З 

ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ – 

старша група («Родина»)  

 

4. Нагородити подякою учнів, які взяли участь у Конкурсі «Зіркова мрія – 

2022» в номінації «Вокал»: 

 Помацький Денис – учень 2 класу КЗ «СТЕПАНІВСЬКИЙ 

ЛІЦЕЙ З ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» ВОРОНОВИЦЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ – молодша група («Україна»)  

 

5. Нагородити подяками вчителів, які підготували учнів до виступів: 

 Лановенко Ольгу Володимирівну – педагога – організатора КЗ 

«ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ» ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 

РАДИ; 

 Паламарчук Олену Вікторівну – учителя основ здоров’я КЗ 

“МИХАЙЛІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ» ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 

РАДИ;  

 Попадюк Іванну Михайлівну – учителя української мови та 

літератури КЗ «Вороновицький ліцей» Вінницької області; 

 Ступак Ірину Миколаївну – учителя початкових класів            

КЗ «Вороновицький ліцей» Вінницької області; 



 Вусик Вікторію Вікторівну – завуча з виховної роботи, учителя 

музичного мистецтва КЗ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ» 

ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ; 

 Василик Миколу Ярославовича – учителя української мови та 

літератури КЗ «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ» ВОРОНОВИЦЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ; 

 Маліновську Юлію Олександрівну – учителя української мови 

та літератури КЗ «Вороновицький ліцей» Вінницької області; 

 Тузюк Зіну Федорівну – учителя української мови та літератури 

КЗ «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ» ВОРОНОВИЦЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ; 

 Волошину Тетяну Валеріївну – учителя початкових класів 

Побережненської філії КЗ «Степанівський ліцей з дошкільним 

підрозділом» Вороновицької селищної ради; 

 Біліченко Наталію Анатоліївну – учителя української мови та 

літератури КЗ «СТЕПАНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ З ДОШКІЛЬНИМ 

ПІДРОЗДІЛОМ» ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ; 

 Яновець Оксану Петрівну – учителя української мови та 

літератури Комарівської філії КЗ «Вороновицький ліцей» 

Вінницької області; 

 Байдалюк Ганну Миколаївну – учителя української мови та 

літератури КЗ «СТЕПАНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ З ДОШКІЛЬНИМ 

ПІДРОЗДІЛОМ» ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ; 

 Лобачівську Наталію Валентинівну – учителя української мови 

та літератури КЗ «СТЕПАНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ З ДОШКІЛЬНИМ 

ПІДРОЗДІЛОМ» ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ; 

 Горденкову Анастасію Олександрівну – учителя української 

мови та літератури КЗ «ОЛЕНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ З 

ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» ВОРОНОВИЦЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ; 

 Мосьондз Ніну Василівну – учителя української мови та 

літератури Побережненської філії КЗ «Степанівський ліцей з 

дошкільним підрозділом» Вороновицької селищної ради; 
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